
Szkolny konkurs historyczny dla klas IV-VI z okazji  jubileuszu 100-lecia Szkoły w Mycielewie 

„ Moja szkoła dawniej i dziś” 

Proszę rozwiązad test składający się z    pytao. Uważnie przeczytaj polecenia i wykorzystaj czas. Masz 

na rozwiązanie testu 30 minut. Poprawną odpowiedź zaznacz znakiem X naniesionym na wybraną 

literkę: a, b, c, d. W przypadku pomyłki, błędną odpowiedź weź w kółeczko i ponownie zaznacz, 

Twoim zdaniem, poprawna odpowiedź. 

1. Szkoła w Mycielewie powstała w : 

a) 1971r. 

b) 1917r. 

c) 1817r. 

d) 1945r. 

2. Salę gimnastyczną oddano do użytku w roku szkolnym: 

a) 1999/200 

b) 2010/2011 

c) 2011/2012 

d) 2013/2014 

3. Patronat medialny nad jubileuszem 100-lecia naszej szkoły objęły; 

a) Radio Nakło i Gazeta Wyborcza 

b) Radio Pomorza i Kujaw i Gazeta Pomorska 

c) Radio Nakło i Gazeta Pomorska 

d) Telewizja Nakło i Gazeta Pomorska 

4. W bibliotece szkolnej znajduje się blisko: 

a) 1 tys. woluminów 

b) 17 tys. woluminów 

c) 8 tys. woluminów 

d) 500 woluminów 

5. W 1947 roku szkoła w Mycielewie spłonęła. Lekcje w zastępstwie odbywały się: 

a)   w pałacu w Turzynie 

b)   w pałacu w Zalesiu 

c)   w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie 

d)  w Szkole Podstawowej w Kcyni 

  6. 2 listopada 1983 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego podjęto decyzję rozbudowy szkoły 

i powołano 14 osobowy Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły. Przewodniczącym 

został pan: 

 a)   Piotr Wawrzyniak 

        b)   Stanisław Mossakowski 

        c)  Sylwester Wojtasik 

        d)  Ludwik Maokowski 

7.  Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Mycielewie powstała w: 

        a)  1965r. 

        b)  1956r. 

        c) 1973r. 

        d) 1999r. 



8.  W 1999r w Mycielewie przy szkole podstawowej powstała/powstało: 

     a)  szkoła przysposobienia rolniczego 

     b)  gimnazjum 

    c)  grupa dla dzieci przedszkolnych (  3-4 latków) 

    d) szkoła średnia „Przyszłośd” 

9.  W latach 1948 – 1953 dyrektorem szkoły w Mycielewie był pan: 

     a) Stanisław Mossakowski 

     b) Ludwik Maokowski 

     c) Sylwester Wojtasik 

     d) Wiktor Erdman 

10. Pani Barbara Morawska pełniła funkcję dyrektora szkoły przez: 

     a) 12 lat 

     b) 18 lat 

     c) 21 lat 

     d) 10 lat 

11. Pan Ludwik Maokowski uczył w naszej szkole: 

      a) języka angielskiego 

       b) historii i wos-u 

      c) fizyki i techniki 

      d) edukacji dla bezpieczeostwa i muzyki 

12. Organem obecnie prowadzącym naszą szkołę jest: 

      a) Gmina Szubin 

      b) Gmina Kcynia 

      c) Powiat Nakielski 

      d) Województwo Kujawsko-Pomorskie 

13. Wydawana przez gimnazjalistów gazetka szkolna nosiła tytuł: 

      a)  „ Skakanka” 

      b) „ Mycielewo News” 

      c) „ Przerwa” 

      d) „ Gimbaza” 

14. W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 pracuje: 

       a) 23 nauczycieli 

       b) 16 nauczycieli 

       c)  24 nauczycieli 

       d) 35 nauczycieli 

15. W 2015 roku dyrektorem naszej szkoły została pani: 

     a)  Agnieszka Magdziarz 

      b) Barbara Morawska 

      c) Katarzyna Walasiewicz 

      d) Wioleta Burdasz 

16. W latach 80-tych XX wieku rozbudowano szkołę. Jej oficjalne otwarcie po rozbudowie 

nastąpiło w: 

      a) 1985r. 

      b) 1987r. 

      c) 1990r. 



      d) 1988r. 

17. 1 września 2016r. w naszej szkole uczyło się: 

       a)  342 uczniów 

       b)  556 uczniów 

       c) 259 uczniów 

       d)  112 uczniów 

18. Pokój nauczycielski mieści się w pomieszczeniu oznaczonym numerem: 

        a) 23 

        b) 14 

        c) 15 

        d) 18 

19.  W bieżącym roku szkolnym opiekunem samorządu uczniowskiego jest pani: 

         a) Iwona Wojtkowiak 

         b) Renata Szczepaniak 

         c) Beata Janicka 

         d) Agnieszka Koralewska-Hak 

 20. Które zdanie nie jest prawdziwe ( tylko jedna odpowiedź): 

        a)  W naszej szkole wychowania fizycznego uczy obecnie trzech panów. 

        b) Pani dyrektor uczy obecnie języka polskiego i plastyki. 

        c) Pan Wawrzyn Nowak jest wychowawcą klasy III a gimnazjum. 

        d) Ksiądz Marek uczy religii w bieżącym roku szkolnym w klasach trzecich gimnazjum. 

21. Które zdanie jest prawdziwe ( tylko jedna odpowiedź): 

       a) Pani Jolanta Tarnecka-Wawrzyniak była dyrektorem szkoły tuż po zakooczeniu II wojny 

światowej 

      b)  Stanowisko dyrektora szkoły po panu Sylwestrze Wojtasiku objął pan Mieczysław Bałka 

       c)  W roku szkolnym 2006/2007 szkoła w Mycielewie została przekształcona w Zespół Szkół. 

       d) W 2001r. w Mycielewie powstało gimnazjum. 

22. Na terenie podwórka szkolnego: 

       a) znajduje się obiekt chronionego krajobrazu 

       b) znajduje się pomnik przyrody 

       c)  mieści się miejsce pamięci narodowej 

       d) mieści się stanowisko dokumentacji ekologicznej 

 23. W której odpowiedzi poprawnie podano kolejnośd pełnienia funkcji wicedyrektora: 

       a) pani Paulina Otto i pani Agnieszka Magdziarz   , pani Paulina Otto, pan Rafał Leśniarek i pani 

Agnieszka Magdziarz 

       b) pani Paulina Otto, pan Ludwik Maokowski, pan Rafał Leśniarek i pani Agnieszka Magdziarz    

       c) pan Ludwik Maokowski, pan Rafał Leśniarek, pani Paulina Otto i pani Agnieszka Magdziarz    

       d) pan Rafał Leśniarek,  pan Ludwik Maokowski , pani Paulina Otto i pani Agnieszka Magdziarz    

24. Archiwum w naszej szkole mieści się: 

       a) w bibliotece szkolnej 

       b) w sali informatycznej 

      c) na pierwszym piętrze 

      d) na parterze  

 


